


QUÈ ESTUDIARÉ?
COL.LEGI INSTITUT

INFANTIL

PRIMÀRIA ESO (4 cursos)
TÍTOL DE GRADUAT 

BATXILLERAT
CICLES FORMACIÓ PROFESSIONAL

* ENSENYAMENT OBLIGATORI



L’ ADOLESCÈNCIA: 
ETAPA DE CANVIS

FÍSICS LA PUBERTAT

PSICOLÒGICS 
I SOCIALS

IDENTITAT PERSONAL



L’INSTITUT: MÉS CANVIS

Noves instal·lacions.
Nous companys perquè es barregen tots els 

grups de 6EP.  
• Major quantitat d’alumnat per aula. 
Horari:  30h/sem (8-15 h  + dilluns vesprada)
Més professorat  Departaments Didàctics
Més matèries.
NO ES PERMET L’ÚS DEL MÒBIL. 



MATÈRIES PRIMER ESO
Castellà (3h)
Valencià (3h)
Anglés (4h)
Matemàtiques (4h)
Biologia i Geologia (3h)
Geografia i Història (3h)
Educació física (2h)
Música (2h)
Tecnologia (2h) en ANGLÉS
Religió / Valors Étics (1h)
Tutoria (1)
OPTATIVA (2h)
  

Àmbit lingüístic

Ámbit científic-matemàtic



MATÈRIES OPTATIVES

Informàtica
Francés
Italià
Taller d'Aprofundiment de Castellà
Taller de recolzament Matemàtiques
Taller de recolzament Castellà
Taller de recolzament Valencià

* Prioritat de l'alumnat proposat pel professorat 6EP



LES CLAUS DE L’ÈXIT EN 
SECUNDÀRIA

AUTONOMIA, RESPONSABILITAT I ESFORÇ.

IMPORTÀNCIA DE LA COMPRENSIÓ LECTORA.

BONA PLANIFICACIÓ: 
- Ús adequat de l’agenda escolar.
- Preparar la motxilla amb tot el material de cada dia.
- Horari de treball a casa (deures i estudi):mínim 

2h/dia.



L’AVALUACIÓ EN ESO
L’actitud i el treball són molt importants.

Avaluació inicial i trimestral. 

Convocatòria extraordinària de recuperació de 
matèries suspeses: fi juny – principi juliol.

Es repeteix amb 3 matèries suspeses. 



LA TUTORIA

1h/sem amb el tutor/a que també donarà VE.

Revisió d'ITACA: sistema informàtic per a 
enregistrar diàriament l'assistència, el 
comportament, la realització de deures...

Dinàmiques de grup per tal de millorar la 
convivència, resoldre els problemes, participar 
i organitzar activitats...



I ENCARA MÉS...
Acollida de l'alumnat 1ESO. 
Plataforma AULES. 
Xarxa Llibres. 
Pati: activitats esportives i jocs. 
Equip de convivència. 
Activitats complementàries.
Activitats oci saludable: esports (piscina, voley, bàsket...). 
Activitats de recolzament extraescolar. 
Biblioteca tutoritzada. 
Programa d'extensió cultural. 
…



US ESPEREM!

Recollida sobre de matrícula: 16 de juny
Matrícula: Del 22 al 28 de juny
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